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अग्निपथ योजना 
• भारतीय सशस्त्र सेवाांमधे्य अलीकडेच “टूर ऑफ डू्यटी” या शब्दाकडे खूप लक्ष दिले गेले आहे. त्याला चालना 

िेण्यासाठी, भारत सरकारने आता अदिपथ भती काययक्रम सुरू केला आहे. यामुळे भारतीय सशस्त्र सेवेत सामील 

होऊ इच्छिणाऱ्या कोणालाही या नवीन प्रवेश द ांिू आदण सांधीद्वारे असे करण्याची परवानगी दमळेल. मग ते भारतीय 

लष्कर असो, भारतीय नौिल असो दकां वा भारतीय वायुसेना असो. अदिपथ दमदलटरी भारती काययक्रम हा खरोखरच 

सवय भारतीय नागररकाांसाठी खुला असलेला राष्ट्र ीय सरकारी काययक्रम आहे. या भरती प्रदक्रयेसाठी ज्ाांची दनवड केली 

जाईल त्याांना "अदिवीर" म्हणून सां ोधले जाईल. 

 

योजनेचा उदे्दश 

• तरुणाांना प्रदशदक्षत करण्यासाठी आदण सेवादनवृत्ती आदण पेन्शनचा खचय कमी करण्यासाठी हा भारतीय लष्कर 

अदिपथ प्रवेश काययक्रम रा दवणे हे राष्ट्र ीय सरकारचे प्राथदमक धे्यय आहे. भारत सरकारने आपली सुरक्षा िल 

वाढवण्यासाठी ही रणनीती आखली. जमू्म आदण काश्मीर सीमेसारख्या प्रिेशात पाठवण्यापूवी दनवडलेल्या 

दनयुक्त्ाांना व्यावसादयक प्रदशक्षण दिले जाईल. 

• या भरतीची सवायत महत्वाची  ा  म्हणजे तरुणाांसाठी कोणतीही प्रवेश परीक्षा होणार नाही.  

पात्रता ग्ननकष 

उमेिवार 18 ते 25 वयोगटातील असावेत. मान्यताप्राप्त मांडळाने त्याांना प्रमादणत करणे आवश्यक आहे. 10+2 मधे्य दकमान 

50 टके्क गुण आवश्यक आहेत. 

• पात्रता आवश्यकताां द्दल इतर तपशील अद्याप भारतीय सैन्याच्या अदधकृत वे साइटवर पोस्ट करणे  ाकी आहे, 

कारण योजना पूणयत्वाच्या जवळ आहे तसेच औपचाररक सूचना लवकरच जारी केली जाईल. 

• िरवर्षी, मोठ्या सांखे्यने अजयिार भारतीय सैन्य भरतीसाठी नावनोांिणी करतात आदण प्रदसद्ध भारतीय सशस्त्र िलाांचे 

सिस्य होण्याची इिा  ाळगतात, तथादप, दवदवध कारणाांमुळे, अजूनही असे अजयिार आहेत जे ते पूणय करू शकत 

नाहीत. पररणामी, ही एां टर ी त्याांच्यासाठी त्याांचे उदद्दष्ट् साध्य करण्याची एक उत्तम सांधी िशयवते, कारण ती त्याांच्यासाठी 

एक जागा  नवणारे िुसरे प्रवेशद्वार प्रिान करते. 

• तुम्ही तीन वर्षाांची सेवा पूणय केल्यानांतरही, डु्यटीचा िौरा पूणय झाल्यानांतर तुमची कामदगरी कायम ठेवण्याइतकी 

स्वीकाराहय असेल तर तुम्हाला कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. याव्यदतररक्त, दडस्चाजय केलेल्या सैदनकाांना त्याांचा तीन 

वर्षाांचा काययकाळ सांपल्यानांतर नागरी व्यवसाय शोधण्यात मित केली जाईल. वृत्तानुसार, सरकार कॉपोरेशनशी 

‘अदिवीर’चा काययकाळ सांपल्यावर भदवष्यातील कररअर पयाययाां ा त चचाय करत आहे. 

अग्निपथ योजनेअंतर्गत वेतनमान 

• या योजनेत सैदनकाांना पदहल्या वर्षी दमळणारे वादर्षयक पॅकेज ४.७६ लाख रुपये असेल आदण ते कालावधीच्या चौथ्या 

व अांदतम वर्षायत ६.९२ लाखाांवर जाईल, म्हणजेच या चार वर्षाांच्या सेवेत त्याांना ३० हजार रुपये प्रारां दभक वेतन दमळणार 

असून, अदतररक्त लाभाांसह चार वर्षाांच्या सेवेच्या अखेरीस ते ४० हजार रुपयाांपयांत जाईल. 

• चार वर्षाांचा प्रदत द्धता कालावधी पूणय झाल्यावर, अदिवीराांना एकवेळचे ‘सेवा दनधी’ पॅकेज दिले जाईल ज्ामधे्य त्याांचे 

योगिान त्यावरील जमा व्याज आदण त्याांच्या योगिानाच्या जमा झालेल्या रकमेइतके सरकारचे योगिान असेल 

ज्ामधे्य खाली िशयदवल्याप्रमाणे व्याज समादवष्ट् असेल: 

वर्षय पॅकेज (मादसक) In-hand 

(७०%) 

अदिवीर कॉपयस 

फां डात योगिान 

(३०%) 

GoI द्वारे 

कॉपयस फां डात 

योगिान 

1ले वर्षय 30000 21000 9000 9000 
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2रे वर्षय 33000 23100 9900 9900 

3रे वर्षय 36500 25580 10950 10950 

चौथे वर्षय 40000 28000 12000 12000 

चार वर्षाांनांतर 

अदिवीर कॉपयस 

फां डात एकूण 

योगिान 

  
5.02 लाख रु 5.02 लाख रु 

४ वर्षाांनांतर  ाहेर सेवा दनधी पॅकेज म्हणून 11.71 लाख रुपये 

(लागू व्याजिरानुसार वरील रकमेवर जमा 

झालेले व्याज िेखील दिले जाईल) 

   

 

कोण आहे अग्निवीर? 

• दतन्ही सेवाांच्या प्रमुखाांनी पांतप्रधान नरेंद्र मोिी याांना नुकतेच अदिपथ योजनेचे सािरीकरण केले. या योजनेंतगयत सैन्यात 

भरती होणाऱ्या तरुणाांना अदिवीर म्हटले जाईल. तरुणाांना अल्प कालावधीसाठी सैन्यात भरती करता येईल. या 

योजनेला अदिपथ योजना असे नाव िेण्यात आले आहे. 

अग्निवीर मेला तर काय होईल? 

• िेशसेवेिरम्यान कोणत्याही अदिवीरचा मृतू्य झाल्यास त्याच्या कुटुां ीयाांना व्याजासह सेवा दनधीसह 1 कोटी रुपयाांहून 

अदधक रक्कम दमळणार आहे. यादशवाय उवयररत नोकरीचा पगारही दिला जाणार आहे. त्याचवेळी, अदिवीर अपांग 

झाल्यास त्याला 44 लाख रुपयाांपयांतची रक्कम दिली जाईल. यादशवाय उवयररत नोकरीचा पगारही दमळणार आहे. 

अग्निपथ भरती 2022 

िेशभरात अदिवीराांची भरती होणार आहे. त्यात मेररटमधे्य येणाऱ्या तरुणाांची दनवड केली जाईल. दनवडलेले उमेिवार अदिवीर 

म्हणून ४ वरे्ष सैन्यात सेवा करतील. चार वर्षाांच्या सेवेनांतर अदिवीर लष्कराची नोकरी सोडणार आहे. यानांतर तो एक कुशल 

नागररक म्हणून समाजात दशस्त द्ध जीवन जगू शकतो. गुणवते्तच्या आधारावर आदण लष्कराच्या आवश्यकतेनुसार, लष्कर 

25 टके्क अदिवीराांना दनयदमत केडरमधे्य सामावून घेऊ शकते. जवान होलोग्रादफक, नाईट, फायर कां टर ोल दसस्टीमने सुसज्ज 

असतील. हँड-हेल्ड टागेट दसस्टीमही जवानाांच्या हाती िेण्यात येणार आहे. यासाठी 10 आठवडे ते 6 मदहने प्रदशक्षण दिले 

जाणार आहे. यामधे्य 17 ते 21 वरे्ष वयोगटातील तरुणाांना नोकरी दमळू शकते. 
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